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ஞாயிற்றுக்கிழமை� அக்ட�ாபர் 31, 2021

தமை�ப்ப — நித்திய தண்�மை�

டகால்�ன் உமை�:  டயாபு 5 : 17

"இடதா, டதவன் தண்டிக்கிற �னுஷன் பாக்கியவான், ஆமைகயால்
சர்வவல்�வருமைடய சிட்மைசமைய அற்ப�ாக எண்ணாதிரும்."

பபாறுப்பு � ீதியா� வாசிப்பு:    எபிப�யர் 12 : 6-8, 11-13 

6 கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறாட.ா அவமைன அவர் சிட்சித்து, 
தாம் டசர்த்துக்ககாள்ளுகிற எந்த �கமைனயும் தண்டிக்கிறார் என்று 
பிள்மை4களுக்குச் கசால்லுகிறதுடபா� உங்களுக்குச் 
கசால்லியிருக்கிற புத்தி�திமைய �றந்தீர்கள்.

7 நீங்கள் சிட்மைசமையச் சகிக்கிறவர்க4ாயிருந்தால் டதவன் 
உங்கமை4ப் புத்தி..ாக எண்ணி நடத்துகிறார்; தகப்பன் சிட்சியாத 
புத்தி.னுண்டடா?

8 எல்�ாருக்கும் கிமைடக்கும் சிட்மைச உங்களுக்குக் கிமைடயாதிருந்தால் 
நீங்கள் புத்தி..ாயி.ா�ல் டவசிப்பிள்மை4க4ாயிருப்பீர்கட4.

11 எந்தச் சிட்மைசயும் தற்கா�த்தில் சந்டதாஷ�ாய்க் காணா�ல் 
துக்க�ாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்கா�த்தில் அதில் 
பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய ச�ாதான ப�மைனத் தரும்.

12 ஆமைகயினால், கநகிழ்ந்த மைககமை4யும் த4ர்ந்த 
முழங்கால்கமை4யும் நீங்கள், திரும்ப நி�ிர்த்தி,

13 முட�ாயிருக்கிறது பிசகிப்டபாகா�ல் கசாஸ்த�ாகும்படிக்கு, 
உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகமை4ச் கசவ்மைவப்படுத்துங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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பா�ம் பி�சங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ீகா 6 : 8

8 �னுஷடன, நன்மை� இன்னகதன்று அவர் உனக்கு 
அறிவித்திருக்கிறார்; நியாயஞ்கசய்து, இ.க்கத்மைதச் சிடநகித்து, 
உன் டதவனுக்கு முன்பாக �னத்தாழ்மை�யாய் நடப்பமைத அல்�ா�ல் 
டவடற என்னத்மைதக் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் டகட்கிறார்.

2. சங்கீதம் 1 : 1-6

1 துன்�ார்க்கருமைடய ஆட�ாசமைனயில் நடவா�லும், பாவிகளுமைடய 
வழியில் நில்�ா�லும், ப.ியாசக்கா.ர் உட்காரும் இடத்தில் 
உட்கா.ா�லும்,

2 கர்த்தருமைடய டவதத்தில் பி.ிய�ாயிருந்து, இ.வும் பகலும் 
அவருமைடய டவதத்தில் தியான�ாயிருக்கிற �னுஷன் 
பாக்கியவான்.

3 அவன் நீர்க்கால்க4ின் ஓ.�ாய் நடப்பட்டு, தன் கா�த்தில் தன் 
கனிமையத் தந்து, இமை�யுதி.ாதிருக்கிற �.த்மைதப்டபாலிருப்பான்; 
அவன் கசய்வகதல்�ாம் வாய்க்கும்.

4 துன்�ார்க்கட.ா அப்படியி.ா�ல் காற்றுப் பறக்கடிக்கும் 
பதமை.ப்டபால் இருக்கிறார்கள்.

5 ஆமைகயால் துன்�ார்க்கர் நியாயத்தீர்ப்பிலும், பாவிகள் 
நீதி�ான்க4ின் சமைபயிலும் நிமை�நிற்பதில்மை�.

6 கர்த்தர் நீதி�ான்க4ின் வழிமைய அறிந்திருக்கிறார்; துன்�ார்க்க.ின்
வழிடயா அழியும்.

3. 1 இ�ாஜாக்கள் 16 : 29 (க்கு:), 30-33

29 யூதாவின் .ாGாவாகிய ஆசாவின் முப்பத்கதட்டாம் வருஷத்தில் 
உம்.ியின் கு�ா.னாகிய ஆகாப் இஸ்.டவலின்ட�ல் .ாGாவாகி, 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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ச�ா.ியாவில் இஸ்.டவலின் ட�ல் இருபத்தி.ண்டு வருஷம் 
.ாஜ்யபா.ம்பண்ணினான்.

30 உம்.ியின் கு�ா.னாகிய ஆகாப், தனக்கு முன்னிருந்த 
எல்�ாமை.ப்பார்க்கிலும் கர்த்த.ின் பார்மைவக்குப் 
கபால்�ாப்பானமைதச் கசய்தான்.

31 டநபாத்தின் கு�ா.னாகிய கயக.ாகபயா�ின் பாவங்க4ில் நடப்பது
அவனுக்குக் ககாஞ்சக்கா.ியக�ன்று நிமைனத்தாற்டபால் அவன் 
சீடதானிய.ின் .ாGாவாகிய ஏத்பாகாலின் கு�ா.த்தி டயசடபமை� 
விவாகம்பண்ணினது�ல்�ா�ல், அவன் டபாய் பாகாமை�யும் 
டசவித்து அமைதப் பணிந்துககாண்டு,

32 தான் ச�ா.ியாவிட� கட்டின பாகாலின் டகாவிலில் பாகாலுக்குப் 
பலிபீடத்மைத எடுப்பித்தான்.

33 ஆகாப் ஒரு விக்கி.கத்டதாப்மைபயும் மைவத்து, இஸ்.டவலின் 
டதவனாகிய கர்த்தருக்குக் டகாபம் உண்டாக்கும்படிக்கு தனக்கு 
முன்னிருந்த இஸ்.டவலின் .ாGாக்கக4ல்�ாம் 
கசய்தமைதப்பார்க்கிலும் அதிக�ாய்ச் கசய்துவந்தான்.

4. 1 இ�ாஜாக்கள் 17 : 1

1 கீட�யாத்தின் குடிக4ிட� திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாமைப 
டநாக்கி: என் வாக்கின்படிடய அன்றி இந்த வருஷங்க4ிட� பனியும்
�மைழயும் கபய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்.டவலின் டதவனாகிய 
கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருமைடய Gீவமைனக்ககாண்டு
கசால்லுகிடறன் என்றான்.

5. 1 இ�ாஜாக்கள் 21: 17, 18 (க்கு:), 20-22, 27-29 (க்கு:)

17 கர்த்தருமைடய வார்த்மைத திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு 
உண்டாயிற்று, அவர்:

18 நீ எழுந்து, ச�ா.ியாவிலிருக்கிற இஸ்.டவலின் .ாGாவாகிய 
ஆகாமைபச் சந்திக்கும்படி டபா; இடதா, அவன் நாடபாத்தின் 
தி.ாட்சத்டதாட்டத்மைதச் கசாந்த�ாய் எடுத்துக்ககாள்4 அங்டக 
டபாயிருக்கிறான்.

20 அப்கபாழுது ஆகாப் எலியாமைவ டநாக்கி: என் பமைகஞடன, 
என்மைனக் கண்டுபிடித்தாயா என்றான். அதற்கு அவன்: 
கண்டுபிடித்டதன்; கர்த்த.ின் பார்மைவக்குப் கபால்�ாப்பானமைதச் 
கசய்ய நீ உன்மைன விற்றுப்டபாட்டாய்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.



 பக்கம் 4ஞாயிற்றுக்கிழமை�க்கான மைபபிள் பாடம், அக்டடாபர் 31, 2021
தமை�ப்ப: நித்திய தண்டமைன

21 நான் உன்ட�ல் கபால்�ாப்பு வ.ப்பண்ணி, உன் சந்ததிமைய 
அழித்துப்டபாட்டு, ஆகாபுக்கு சுவ.ில் நீர்விடும் ஒரு நாயாகிலும் 
இ.ாதபடிக்கு இஸ்.டவலில் அமைடபட்டவமைனயும் விடுபட்டவமைனயும்
சங்க.ித்து,

22 நீ எனக்குக் டகாபம் உண்டாக்கி, இஸ்.டவமை�ப் 
பாவஞ்கசய்யப்பண்ணினதினி�ித்தம், உன்னுமைடய குடும்பத்மைத 
டநபாத்தின் கு�ா.னாகிய கயக.ாகபயா�ின் குடும்பத்துக்கும், 
அகியாவின் கு�ா.னாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும் 
ச�ான�ாக்குடவன் என்றார் என்று கசான்னான்.

27 ஆகாப் இந்த வார்த்மைதகமை4க் டகட்டடபாது, தன் வஸ்தி.ங்கமை4க் 
கிழித்து, தன் ச.ீ.த்தின்ட�ல் இ.ட்மைடப்டபார்த்துக்ககாண்டு, 
உபவாசம்பண்ணி, இ.ட்டிட� படுத்துத் தாழ்மை�யாய் 
நடந்துககாண்டான்.

28 அப்கபாழுது கர்த்தருமைடய வார்த்மைத திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு 
உண்டாயிற்று, அவர்:

29 ஆகாப் எனக்கு முன்பாகத் தன்மைனத் தாழ்த்தினமைதக் கண்டாயா? 
அவன் எனக்கு முன்பாகத் தன்மைனத் தாழ்த்துகிறபடியினால், நான் 
அவன் நாட்க4ில் அந்தப் கபால்�ப்மைப வ.ப்பண்ணா�ல், அவன் 
கு�ா.ன் நாட்க4ில் அமைத அவன் வீட்டின்ட�ல் வ.ப்பண்ணுடவன் 
என்றார்.

6. சங்கீதம் 2 : 1-5, 10, 11

1 Gாதிகள் ககாந்த4ித்து, Gனங்கள் விருதாக்கா.ியத்மைதச் 
சிந்திப்பாடனன்?

2 கர்த்தருக்கு விட.ாத�ாகவும் அவர் அபிடஷகம்பண்ணினவருக்கு 
விட.ாத�ாகவும், பூ�ியின் .ாGாக்கள் எழும்பிநின்று, அதிகா.ிகள் 
ஏக�ாய் ஆட�ாசமைனபண்ணி:

3 அவர்கள் கட்டுகமை4 அறுத்து அவர்கள் கயிறுகமை4 நம்மை�விட்டு 
எறிந்துடபாடுடவாம் என்கிறார்கள்.

4 ப.ட�ாகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நமைகப்பார்; ஆண்டவர் அவர்கமை4 
இகழுவார்.

5 அப்கபாழுது அவர் த�து டகாபத்திட� அவர்கட4ாடட டபசி, த�து 
உக்கி.த்திட� அவர்கமை4க் க�ங்கப்பண்ணுவார்.

10 இப்டபாதும் .ாGாக்கட4, உணர்வமைடயுங்கள் பூ�ியின் 
நியாயாதிபதிகட4, எச்ச.ிக்மைகயாயிருங்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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11 பயத்துடடன கர்த்தமை.ச் டசவியுங்கள், நடுக்கத்துடடன 
க4ிகூருங்கள்.

7. ட�ா�ர் 7 : 18-20, 22-25 (க்கு 1st .)

18 அகதப்படிகயனில், என்னிடத்தில், அதாவது, என் �ாம்சத்தில், 
நன்மை� வாச�ாயிருக்கிறதில்மை�கயன்று நான் 
அறிந்திருக்கிடறன்; நன்மை�கசய்யடவண்டுக�ன்கிற விருப்பம் 
என்னிடத்திலிருக்கிறது, நன்மை�கசய்வடதா என்னிடத்திலில்மை�.

19 ஆத�ால் நான் விரும்புகிற நன்மை�மையச் கசய்யா�ல், விரும்பாத 
தீமை�மையடய கசய்கிடறன்.

20 அந்தப்படி நான் விரும்பாதமைத நான் கசய்தால், நான் அல்�, 
எனக்குள்ட4 வாச�ாயிருக்கிற பாவட� அப்படிச் கசய்கிறது.

22 உள்4ான �னுஷனுக்டகற்றபடி டதவனுமைடய 
நியாயப்பி.�ாணத்தின்ட�ல் பி.ிய�ாயிருக்கிடறன்.

23 ஆகிலும் என் �னதின் பி.�ாணத்துக்கு விட.ாத�ாய்ப் டபா.ாடுகிற 
டவகறாரு பி.�ாணத்மைத என் அவயவங்க4ில் இருக்கக் 
காண்கிடறன்; அது என் அவயவங்க4ில் உண்டாயிருக்கிற 
பாவப்பி.�ாணத்துக்கு என்மைனச் சிமைறயாக்கிக் ககாள்ளுகிறது.

24 நிர்ப்பந்த�ான �னுஷன் நான்! இந்த �.ணச.ீ.த்தினின்று யார் 
என்மைன விடுதமை�யாக்குவார்?

25 நம்முமைடய கர்த்த.ாகிய இடயசுகிறிஸ்துமூ��ாய் டதவமைன 
ஸ்டதாத்தி.ிக்கிடறன்.

8. 1 சாமுடவல் 16 : 7 (அதற்காக)

7 ... �னுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாட.ன்; �னுஷன் முகத்மைதப் 
பார்ப்பான்: கர்த்தட.ா இருதயத்மைதப் பார்க்கிறார் என்றார்.

9. சங்கீதம்  34 : 18-22

18 கநாறுங்குண்ட இருதயமுள்4வர்களுக்குக் கர்த்தர் ச�ீப�ாயிருந்து,
நருங்குண்ட ஆவியுள்4வர்கமை4 இ.ட்சிக்கிறார்.

19 நீதி�ானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அடநக�ாயிருக்கும், கர்த்தர் 
அமைவகக4ல்�ாவற்றிலும் நின்று அவமைன விடுவிப்பார்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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20 அவனுமைடய எலும்புகமை4கயல்�ாம் காப்பாற்றுகிறார்; 
அமைவக4ில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்மை�.

21 தீமை� துன்�ார்க்கமைனக் ககால்லும்; நீதி�ாமைனப் பமைகக்கிறவர்கள்
குற்றவா4ிக4ாவார்கள்.

22 கர்த்தர் த�து ஊழியக்கா..ின் ஆத்து�ாமைவ 
�ீட்டுக்ககாள்ளுகிறார்; அவமை. நம்புகிற ஒருவன்ட�லும் 
குற்றஞ்சு�.ாது.

10. சங்கீதம்  94 : 12

12 கர்த்தாடவ, துன்�ார்க்கனுக்குக் குழிகவட்டப்படும்வமை.க்கும், நீர் 
தீங்குநாட்க4ில் அ�ர்ந்திருக்கப்பண்ணி.

அறிவியல் �ற்றும் ஆட�ாக்கியம்

1. 35 : 30-1

அன்பின் வடிவமை�ப்பு பாவிமைய சீர்திருத்துவதாகும். இங்குள்4 
பாவியின் தண்டமைன அவமை. சீர்திருத்த டபாது�ானதாக 
இல்�ாவிட்டால், நல்� �னிதனின் கசார்க்கம் பாவிக்கு ந.க�ாக 
இருக்கும்.

2. 36 : 4-6, 7-9

பாவத்தின் அன்மைப தணிக்க இறப்பதற்கு முன் அல்�து பின் டபாது�ான
துன்பத்தின் அவசியத்மைத கதய்வீக அறிவியல் கவ4ிப்படுத்துகிறது. ... 
தண்டமைனயிலிருந்து தப்புவது கடவு4ின் அ.சாங்கத்திற்கு ஏற்ப 
இல்மை�, ஏகனனில் நீதி கருமைணயின் டவமை�க்கா.ி.

3. 104 : 29-2

எங்கள் நீதி�ன்றங்கள் ஒரு குற்றத்தின் டநாக்கத்மைதயும் 
டநாக்கத்மைதயும் நிரூபிக்கும் ஆதா.ங்கமை4 அங்கீக.ிக்கின்றன. �னித 
�னம் உடமை� ஒரு தீய கசயலுக்கு நகர்த்த டவண்டும் என்பது கத4ிவாக
இல்மை�யா? �.ண �னம் ககாமை�கா.ன் இல்மை�யா? மைககள், 
அவர்கமை4 வழிநடத்தும் �.ண �னம் இல்�ா�ல், ககாமை� கசய்ய 
முடியாது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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4. 105 : 13-15

ஒவ்கவாரு விஷயத்திலும் �.ண �னம், விஷயம் இல்மை�, 
குற்றவா4ி; �ற்றும் �னித சட்டம் குற்றத்மைத ச.ியாக �திப்பிடுகிறது, 
ட�லும் நீதி�ன்றங்கள் நியாய�ான முமைறயில் தண்டமைனமைய 
வழங்குகின்றன.

5. 542 : 1-13

கபாரு4ின் �ீதான வாழ்க்மைகயின் நம்பிக்மைக ஒவ்கவாரு அடியிலும் 
பாவங்கள். இது கதய்வீக அதிருப்திமைய ஏற்படுத்துகிறது, ட�லும் அது 
கதாந்த.வான உண்மை�யிலிருந்து விடுபட இடயசுமைவக் ககால்லும். 
கபாருள் நம்பிக்மைககள் ஆன்�ீக டயாசமைனமைய எப்டபாது, எங்கு 
டதான்றினாலும் அமைதக் ககான்றுவிடும். தவறு ஒரு கபாய்மைய 
�மைறத்து, குற்றத்மைத �ன்னித்தாலும், பிமைழமைய எப்டபாதும் �மைறக்க 
முடியாது. உண்மை�, அவளுமைடய நித்திய சட்டங்கள் மூ�ம், பிமைழமைய 
கவ4ிப்படுத்துகிறது. உண்மை� பாவத்மைத காட்டிக் ககாடுக்கிறது, 
ட�லும் பிமைழயின் �ீது �ிருகத்தின் அமைடயா4த்மைத அமை�க்கிறது. 
குற்றத்மைத �ன்னிக்க அல்�து �மைறக்க �னப்பான்மை� கூட 
தண்டிக்கப்படுகிறது. நீதிமையத் தவிர்ப்பது �ற்றும் சத்தியத்மைத �றுப்பது 
பாவத்மைத நிமை�நிறுத்துகிறது, குற்றத்மைதத் தூண்டுகிறது, சுய 
கட்டுப்பாட்மைட பாதிக்கும், �ற்றும் கதய்வீக இ.க்கத்மைத டகலி 
கசய்கிறது.

6. 105 : 22-27

தப்பிடயாடிய குற்றவா4ிமையப் டபா� தனது வ4ர்ந்த �னந�
சக்திகமை4ப் பயன்படுத்தி புதிய ககாடூ.ங்கமை4ச் கசய்வதற்கு வாய்ப்பு
கிமைடத்தால்,  அது எப்டபாதும் பாதுகாப்பானது அல்�.  கடவுள் அவமை.
மைகது கசய்வார்.  கதய்வீக நீதி அவமை. அழிக்கும்.  அவனுமைடய
பாவங்கள் அவன் கழுத்தில் �ில்ஸ்டடான்க4ாக இருக்கும்,  அவ�ானம்
�ற்றும் �.ணத்தின் ஆழத்திற்கு அவமைன எமைடடபாடும்.

7. 266 : 20-21, 26-27

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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பாவி தீமை� கசய்வதன் மூ�ம் தனது ந.கத்மைதயும், ச.ியானமைதச் 
கசய்வதன் மூ�ம் புனிதர் தனது கசாந்த கசார்க்கத்மைதயும் 
உருவாக்குகிறார்.

�னிதர்க4ிட�ிருந்து வரும் தீய நம்பிக்மைககள் ந.கம்.

8. 196 : 6-10

இந்த கனமைவ நிமை�நிறுத்தும் கபாய்யான இன்பங்கமை4 விட, சமைத 
�னமைத அதன் �ாம்சக் கனவிலிருந்து எழுப்பும் துன்பம் சிறந்தது. பாவம்
�ட்டுட� �.ணத்மைதக் ககாண்டுவருகிறது, ஏகனன்றால் பாவம் �ட்டுட�
அழிவின் உறுப்பு.

9. 447 : 20-27

தீமை� �ற்றும் டநாயின் கூற்றுகமை4 அவற்றின் எல்�ா வடிவங்க4ிலும் 
கவ4ிப்படுத்துங்கள் �ற்றும் கண்டனம் கசய்யுங்கள், ஆனால் 
அவற்றில் எந்த உண்மை�மையயும் உண.வில்மை�. பாவம் இல்மை� 
என்பதால் பாவம் கசய்ய முடியாது என்று உறுதிய4ிப்பதன் மூ�ம் ஒரு 
பாவி ச ீர்திருத்தப்படுவதில்மை�. பாவத்தின் உ.ிமை�டகா.மை�க் 
குமைறக்க, நீங்கள் அமைதக் கண்டறிந்து, முகமூடிமைய அகற்றி, 
�ாமையமைய சுட்டிக்காட்ட டவண்டும், இதனால் பாவத்தின் �தீு 
கவற்றிமையப் கபற டவண்டும், அதனால் அதன் உண்மை�த்தன்மை�மைய 
நிரூபிக்க டவண்டும்.

10.   327 : 1-13 (க்கு 2nd .), 22-3

தீமை�க்கு நிமை�யான இன்பம் இல்மை� என்பமைத பு.ிந்துககாள்வதன் 
மூ�மும், அறிவியலின் படி நன்மை�க்காக ஒரு பாசத்மைதப் கபறுவதன் 
மூ�மும் சீர்திருத்தம் வருகிறது, இது கதய்வீக �னதில் இருக்கும்டபாது 
இன்பம் அல்�து துன்பம், பசி அல்�து ஆர்வம் ஆகியமைவ கபாரு4ில் 
அல்�து இருப்பதில்மை� என்ற அழியாத உண்மை�மைய 
கவ4ிப்படுத்துகிறது. இன்பம், துன்பம் அல்�து பயம் டபான்ற தவறான 
நம்பிக்மைககமை4யும் �னித �னத்தின் அமைனத்து பாவப் பசிமையயும் 
அழிக்க முடியும்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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பழிவாங்குவதில் இன்பம் காண்பது எவ்வ4வு ப.ிதாபக.�ான பார்மைவ! 
தீமை� என்பது சி� ச�யங்க4ில் ஒரு �னிதனின் உ.ிமை� பற்றிய �ிக 
உயர்ந்த கருத்தாகும், நன்மை� �ீதான அவ.து பிடிப்பு வலுவமைடயும் 
வமை.. பிறகு அவன் துன்�ார்க்கத்தில் �கிழ்ச்சிமைய இழக்கிறான், அது 
அவனுக்கு டவதமைனயாகிறது. பாவத்தின் துன்பத்திலிருந்து தப்பிக்க 
வழி பாவம் கசய்வமைத நிறுத்துவதாகும். டவறு வழியில்மை�.

தண்டமைன பயம் �னிதமைன உண்மை�யாக டநர்மை�யானவனாக 
�ாற்றவில்மை�. தார்�ீக மைத.ியம் தவமைறச் சந்திப்பதற்கும் ச.ியானமைத 
அறிவிப்பதற்கும் அவசியம். ஆனால் தார்�ீக மைத.ியத்மைத விட அதிக 
வி�ங்குகமை4க் ககாண்ட, நல்�மைதப் பற்றிய உண்மை�யான டயாசமைன 
இல்�ாத �னிதமைன நாம் எவ்வாறு சீர்திருத்துவது? �னித நனவின் 
மூ�ம், �கிழ்ச்சிமையப் கபறுவதற்கான கபாருள் வழிகமை4த் டதடும் 
தனது தவமைற �னிதனுக்கு உணர்த்தவும். கா.ணம் �ிகவும் 
சுறுசுறுப்பான �னித ஆசி.ியர். இது உணர்வுகமை4த் கத.ிவிக்கட்டும் 
�ற்றும் �னிதனின் கசய�ற்ற தார்�ீகக் கடமை� உணர்மைவ எழுப்பட்டும், 
ட�லும் பட்டம் மூ�ம் அவர் �னித உணர்வின் இன்பங்கள் �ற்றும் 
கபாருள் அல்�து உடமை� அமை�திப்படுத்தும் ஆன்�ீக உணர்வின் 
பி.ம்�ாண்டம் �ற்றும் டப.ின்பம் ஆகியவற்மைறக் கற்றுக்ககாள்வார். 
அப்கபாழுது அவன் இ.ட்சிக்கப்படுவது �ட்டு�ல்�, இ.ட்சிக்கப்படுவான்.

11.   253 : 18-21, 25-31

நீங்கள் கத.ிந்டத தவறாக நம்பி பயிற்சி கசய்தால்,  நீங்கள்
உடனடியாக உங்கள் டபாக்மைக �ாற்றி ச.ி கசய்ய�ாம்.  பாவம்
அல்�து டநாய்க்கு எதி.ான ச.ியான முயற்சிகளுக்கு கபாரு4ால்
எந்த எதிர்ப்பும் இல்மை�,  ஏகனன்றால் விஷயம் �ந்த�ானது,
�ன�ற்றது.

பாவம்,  டநாய் அல்�து இறப்பு என்று கருதப்படும் எந்த
டதமைவமையயும் நம்பாதீர்கள்,  (நீங்கள் கத.ிந்து ககாள்4
டவண்டியபடி) கடவுள் ஒருடபாதும் சட்டம் என்று அமைழக்கப்படுவதற்கு
கீழ்ப்படிதல் டதமைவயில்மை�,  ஏகனனில் அத்தமைகய சட்டம் எதுவும்
இல்மை�.  பாவம் �ற்றும் இறப்பு �ீதான நம்பிக்மைக கடவு4ின்
சட்டத்தால் அழிக்கப்படுகிறது,  இது �.ணத்திற்கு பதி�ாக

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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வாழ்க்மைகயின் சட்டம்,  மு.ண்பாட்டிற்கு பதி�ாக நல்லிணக்கம்,
�ாம்சத்திற்கு பதி�ாக ஆவி.

12.   542 : 19-24

கடவு4ின் கசாந்த வழியில் உண்மை� பிமைழமைய கவ4ிக்ககாணர்ந்து
அழிக்கட்டும்,  ட�லும் �னித நீதி கதய்வீகத்மைத வடிவமை�க்கட்டும்.
பாவம் அதன் முழு அப.ாதத்மைதயும், அது என்னவாக இருந்தாலும், அது
என்ன கசய்கிறது என்பதற்காகவும் கபறும். நீதி பாவிமையக் குறிக்கிறது,
ட�லும் கடவு4ின் வழித்தடங்கமை4 அகற்ற டவண்டாம் என்று
�னிதர்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.

13.   323 : 6-12

அன்பின் ஆட.ாக்கிய�ான தண்டமைனக4ின் மூ�ம், நீதியின், 
அமை�தியின், �ற்றும் தூய்மை�க்கான அணிவகுப்பில் நாம் முன்டனற 
உதவுகிடறாம், இமைவ அறிவியலின் அமைடயா4ங்கள். உண்மை�யின் 
எல்மை�யற்ற பணிகமை4ப் பார்த்து, நாங்கள் இமைடநிறுத்துகிடறாம், - 
கடவுளுக்காக காத்திருங்கள். பின்னர் நாம் எல்மை�யில்�ா சிந்தமைன 
நமைடபயிற்சி, �ற்றும் கதய்வீக �கிமை� அமைடய வமை.யறுக்கப்படாத 
கருத்தாக்கம் சிறகடிக்கும் வமை., ட�ட� தள்ளுகிடறாம்.

தி�ச�ி க�மை�கள்

வழங்கியவர் ட�.ி டபக்கர் எடி

தி�ச�ி பஜபம்

ஒவ்கவாரு நாளும் கGபிப்பது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு
உறுப்பின.ின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய .ாஜ்யம் வா;"  கதய்வீக சத்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்சி என்னுள் நிமை�கபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமை4யும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்க4ிடமும் பாசத்மைத வ4ப்படுத்தி, அவற்மைற ஆ4ட்டும்!

சர்ச் மைகடயடு, கட்டுமை. 8, பி.ிவு. 4

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.
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டநாக்கங்கள் �ற்றும் பசயல்களுக்கா� விதி

தி �தர் சர்ச்சின் உறுப்பினர்க4ின் டநாக்கங்கள் அல்�து கசயல்கமை4
விட.ாதட�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்டபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
கதய்வீக அன்பு �ட்டுட� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வசதிகமை4யும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான சடகாத.த்துவம்,  கதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பி.திபலிக்கிறார். இந்த திருச்சமைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்டதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�க4ிலிருந்தும்,  தீர்க்கத.ிசனம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆட�ாசமைன,  கசல்வாக்கு கசலுத்துதல் அல்�து தவறாக கசல்வாக்கு
கசலுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட டவண்டும்.
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க�மை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கி.�ிப்பு �னந� ஆட�ாசமைனகளுக்கு எதி.ாக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் ககாள்வது இந்த திருச்சமைபயின் ஒவ்கவாரு உறுப்பின.ின்
கடமை�யாகும்,  ட�லும் கடவுளுக்கும்,  அவ.து தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் கசய்ய டவண்டிய கடமை�மைய �றக்கடவா
புறக்கணிக்கடவா கூடாது. அவருமைடய கி.ிமையக4ால் அவர்
நியாயந்தீர்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.
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_____________________

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்தி.�ான ப்மை4ன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் டதவா�யத்தால் 
தயா.ிக்கப்பட்டது. இது ட�.ி டபக்கர் எடி எழுதிய கிங் டGம்ஸ் மைபபி4ின் டவத ட�ற்டகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
டவதவசனங்க4ிலிருந்து கதாடர்புமைடய பத்திகமை4 உள்4டக்கியது.


